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علم گرایی میراث تمد نی ماست
گفتوگویبرگفرهنگبادکترسعیدرضاعاملی

دربارهیوضعیتعلمودانشگاهایرانی

د کتر سعید رضا عاملی با آنکه از مرز 55 سالگی گذشته و جایگاهش به عنوان استاد تمام و رئیس د انشکد ه 
می تواند  د ر ذهن ما تصویری کلیشه ای تولید  کند  اما هم چنان پرشور است. مثل همان جوانی که مهند سی 
مکانیک را د ر د انشگاه ســکرمنتوی آمریکا رها کرد  و به حوزه ی علوم اسالمی و رشته ی علوم اجتماعی 
پیوســت و پس از آن راهش را به جامعه شناسی ارتباط باز کرد . همانقد ر پرشور که د ر چهارکشور تحصیل 
کرد ه و از حوزه ای به حوزه ی د یگر رفته د ر گفت وگو هم چابک است و مقوالت مختلفی را پیش می کشد  و 

نتیجه ای چند سویه می گیرد .

درســالهایاخیرگروهیازمنتقداننظامدانشگاه،مرِگکالسدرسراپیشکشیدهاندومعتقدندنظام
آموزشیمیبایستتحولاساسیپیداکند.شمااینراچطورمیبینید؟

تِِرند های مختلفی روی نظام آموزش عالی د ر د نیا تأثیر می گذارد  که اگر به این ها توجه نکنیم آموزش 
عالی مان د چار بحران و مشکل می شود . امروزه به د لیل باال رفتن ظرفیت های مجازی د ر حوزه ی آموزش، 
کالس د رس د چار مشــکالتی شد ه ولی معنایش این نیســت  که مستغنی از معلم و نظام تعلیم و تعلم 
بشویم؛ بلکه این نیاز هرروز پررنگ تر می شود . االن د اد ه های متکثر و زیاد ی د ر د سترس ما است و طبیعتاً 
انتخاب اهمیت پید ا می کند . شما د ر جاهای مختلفی که منابع علمی را نشر و رد ه بند ی می کنند  مانند  
الزویر و اپیســکو با میلیون ها مقاله روبه رو هستید ؛ چطور و با چه اولویت و جهت گیری ای می خواهید  از 
این ها اســتفاد ه کنید ؟ این کار نیاز به معلم د ارد . بنابراین کالس جد ی است و کالس مجازی هم توان و 
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کششی د ارد . ممکن است آموزش های غیرحضوری د ر مقطعی به د لیل نو بود ن جاذبه هایی د اشته باشد  
ولی این جاذبه ها طوالنی نیســت. تعامِل طبیعی، نیاز ذاتی انسان است. باید  هم شاگرد ی، معلم و محیط 

کالسم را حس کنیم. 
یکی از ترند هایی که امروز روی علم اثر می گذارد  »جهانی شــد ن« به معنای فرامحلی شــد ِن حوزه ی 
علم و د انش اســت. مفاهیمی چون ترنس لوکالزیشــن trance localization و ترنس نشنالیشــن 
trance nationaletion د ر حوزه ی اجتماعی ما آمد ه. بسیاری از د انشجویان امروز د انشگاه تهران را با 

د انشگاه های د یگر ایران و یا منطقه مقایسه نمی کنند ؛ با هاروارد  و آکسفورد  مقایسه می کنند . 
آیامادراینمقایسههانمرهایمیآوریم؟

ما د ر رتبه ی علمی 300-500 هســتیم ولی شتاب علمی ایران خیلی خوب بود ه. متأسفانه آفت هایی 
هم د اشته. برای مثال اخیراً اعالم شد  که ایران د ر تقلب علمی رتبه ی باالیی پید ا کرد ه. رتبه مان د ر تولید  
علم بین 18-20 است. این رتبه خوبی است. به هرحال جهانی شد ن به عنوان عاملی که محصولی ظهور 

فن آوری اطالعات و فن آورِی همزمان اطالعات بود ه چالش های بزرگی را به وجود  می آورد . 
نکتــه ی د یگری که روی فضای علم به طور خاص د ر ایران تأثیر گذاشــته، انقالب اســت. انقالب یك 
روحیه ی واژگون کرد ن، به حساب نیاورد ن گذشته و متفاوت عمل کرد ن د ر آیند ه را د ارد . انقالب، ضمن 
این که واژگون می کند  حوزه های جد ید ی هم تأسیس می کند  که اگر د رست مد یریت نشود  سرخورد گی 
اجتماعی ایجاد  می  کند . بعضی از این روحیاتی که امروز د ر ایران می بینیم نگرش های واقعی نیســت. ما 
گاهی از واقعیت صحبت می کنیم و گاهی از احســاس واقعیــت؛ مثاًل گاهی فقر وجود  د ارد  و گاهی هم 
احساس است. یعنی افراد  د ر مقایسه د چار احساس فقر می شوند . ثروتمند ان هم گاهی احساس فقر د ارند . 

یك روحیه ی عد م رضایت د ر محیط د انشگاهی د اریم که این لزوماً پاسخ به واقعیت نیست. 
یکی از د وستان د ر رساله ی د کترایش مطالعه ای را د رباره ی سه د انشگاه د ر هند ، تاجیکستان و ایران کرد ه 
بود . از د انشــجوها پرسید ه بود ؛ آیا از د انشگاهت راضی هستی؟ آیا از استاد  راضی هستی؟ آیا از وضعیت 
علمی د انشگاهت راضی هستی؟ د ر هند  و تاجیکستان پاسخ ها به هر سه سؤال مثبت بود ه و د ر ایران منفی. 
چرا این جواب منفی به وجود  می آید ؟ می توانیم بگوییم د انشجوی ایرانی از توانش علمی باالتری برخورد ار 
است. این واقعیت است. شما د ر بین 68 قومی که د ر آمریکا وجود  د ارد  می بینید  ایرانی ها باالترین سطح 
متوسط تحصیالت را د ارند . علم گرایی میراث تمد نی جامعه ی ایران است. افراد ی که پایین ترین مشاغل 
را د ارند  هم آرزویشان این است بچه شان پزشك شود  و برای این اهمیت قائل می شوند . حاضرند  به جای 
8 ســاعت، 14 ســاعت د ر سرما و گرما کار کنند  ولی بچه شان تحصیالت خوبی د اشته باشد . همزمان با 
علم گرایی روحیه ی پیشرفت گرایی د ر ایران قوی است؛ لذا سیاست هایی که ضد فن آوری و ضد  پیشرفت 
باشد  د ر ایران به جایی نمی رسد . پس با این روحیه ی علم گرایی و پیشرفت گرایی از محیط رضایت ند ارد . 
ضمن این که مقد اری هم بنیان های اخالقی د ر جامعه ضعیف شد ه. مثاًل جایگاهی که برای معلم و احترام 
و اکرامش قائل هســتیم و تعلیم را به عنوان حق بزرگی بر گرد ن خود مان می د انیم ضعیف شــد ه. وقتی 
بنیان های اخالقی ضعیف می شود  عد م رضایت بیشتر می شود . مقد اری هم جنبه ی اید ئولوژیك د ارد . یعنی 
گروه هایی که تمایالت غیرد ینی د ارند  اعتراضاتی می کنند  که مبنایش اید ئولوژیك است. چون با مشکلی 

مواجهند  می گویند  هیچی خوب نیست؛ نه د رس، نه کالس، نه د انشگاه، خوب نیست. 
د انشــگاه تهران، د انشگاه اول کشور است و سهم بزرگی د ر تولید  علم د ارد . ایران بین سال های 1998 تا 
2000 د ر منطقه ی غرب آسیا سهم تولید  علمش 5% بود ه، بین سال های 2010 تا 2012 این سهم %28 
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شــد ه. د ر میان 57 کشور اسالمی ســهم تولید  علم ایران 23% است. این ها یعنی ما َقد َر هستیم و کسی 
نمی تواند  انکار کند . 

طور د یگری نگاه کنیم؛ ما فرار مغزها را د اریم. اما یاد مان می رود  این مغز را چه کســی به وجود  آورد ه؛ 
توانایی ها و ظرفیت های فرهنگی و خانواد گی ایران این را به وجود  آورد ه و سیستم هم این را تولید  و بازتولید  
کرد ه است. آموزش و پرورش ما نخبه پرور است. کسی که د ر ایران د یپلم ریاضی می گیرد  اگر خوب د رس 
خواند ه باشد  می تواند  وارد  کمبریج و آکسفورد  بشود . من تحصیالت د بیرستانیم د ر امریکا بود ه. د ر ایران 
و ســه کشــور د یگر د رس خواند ه ام و نظام های آموزشی د نیا را تقریباً تجربه  کرد ه ام. اما می بینم د و نگاه 
آسیب گرایانه وجود  د ارد ؛ یکی د ر روشنفکری و فضای د انشگاهی که همه اش نقاط منفی را نگاه می کند  
و د یگری د ر د ولتمرد ان که نگرانند  آسیبی سراغ جامعه نیاید . و هر د و فقط به نقاط منفی توجه می کنند . 
محورهاییکهبهعنوانزمینههاینگاهانتقادگربعدازبحثگفتمانانقالباســالمینامبردیدرامرتبطبا

گفتمانانقالبمیدانید؟
پیشرفتمان بعد  از انقالب اسالمی قابل مقایسه با قبل نیست. یاد مان نرفته که پزشك هند ی و پاکستانی 
د ر این کشور طبابت می کرد  اما امروز آنقد ر پزشك د اریم که شد ه ایم هاب مهم منطقه که برای د رمان های 
خاص و جراحی های پرریســك به ایران می آیند . توسعه ی جامعه ی د انشگاهی را د اریم که من د ر کتاب 
میراث تمد ن ایران، از ایران باســتان تا انقالب اســالمی را مقایسه کرد ه ام. گفتمان انقالب اسالمی نقش 
محوری د ر چگونه شــد ن د انشگاهِ بعد  از انقالب د ارد  و مخالفت ها هم پیرامون همین گفتمان است. اما 
پیشرفت گرایی و علم گرایی ریشه ی تاریخی تری د ارد . اگر بخواهیم این روحیه را د نبال کنیم باید  برگرد یم 
به ایران باســتان؛ ما قبل از ورود  اســالم به ایران د و د وره ی تمد نی پارسیان و ساسانیان را د اریم و بعد  از 
ورود  اسالم هم چهار د وره ی تمد نی. این ها هرکد ام سهمی د ر توجه به علم د اشتند  و آن خط تمد نی ای که 
تاریِخ 8000 ساله ی ایران را به هم وصل می کند  علم است. یعنی علم وجه مشترک همه ی اد وار تمد نی 
ایران است. منتها انقالب اسالمی شاید  این نقش را د اشت که اوالً انگیزه ها را افزایش د اد  د وماً پتانسیل های 
محد ود شد ه را آزاد  کرد  و سوماً علم طبقاتی را تاحد ود ی از بین برد . همین اآلن د ر امریکا کسی می تواند  
وارد  د انشگاه شود  که پول د اشته باشد ، کسی می تواند  مد ارج بعد ی را بگیرد  که پول د اشته باشد ، کسی 
می تواند  وارد  سیاست شود  که از همین حلقه بیرون بیاید . اما د ر ایران امروز این طور نیست. د رست است 

که آموزش خصوصی هم د اریم ولی قد رت ورود  به د انشگاه برای همه ی اقشار اجتماعی فراهم است. 
دربارهیاخالقگفتید.لطفااینراکمیتوضیحبدهیدکهاوالًبهچهدلیلتنزلاخالقیاتفاقافتادهودقیقاًچه

رابطهایمیانانتقادازنظامآموزشیباضعیفشدناخالقاست؟
د سترسی گسترد ه به اطالعات ُحسن است. یك بازبود گی برای انسان می آورد  و امکانات جد ید ی فراهم 
می کند . ولی تکثری را هم به وجود  می آورد ، که تا زمانی که بتواند  هم افزایی برای د انش و تجربیات زند گی 
فراهم کند  مفید  است. اما می تواند  به هم ریختگی و د ر نتیجه بی اخالقی هم د رست کند . خصوصاً این که 
جامعه ی ما اخالق را د ر سطح انگیزه های شخصی د نبال کرد ه و برایش قانون تعیین نکرد ه. اخالق حرفه ای 
و مسئولیت اجتماعی د ر غرب امر توصیه ای نیست، امر قانونی است. اگر بند ه به د انشجو بی احترامی کنم 
د انشجو می تواند  برود  براساس کد  اخالقی علیه من شکایت کند  و قانون هم به او جواب می د هد . ما اخالق 
را د ر ایران همچنان به عنوان پد ید ه ی توصیه ای قرار د اد یم و قوانین و مقررات و کد  اخالق حرفه ای برای 
د انشــگاه تعریف نکرد یم. یك مرامنامه ی اخالقی را مثل خیلــی چیزهای د یگر امضا می کنیم ولی بعد  
مراجعه ای به آن ند اریم و کسی هم نمی گوید  براساس چیزی که امضا کرد ی باید  به تعهد اتت عمل کنی. 

مافرارمغزهارا
داریم.امایادمان
میروداینمغزرا
چهکسیبهوجود
آورده؛تواناییهاو

ظرفیتهایفرهنگیو
خانوادگیایراناین
رابهوجودآوردهو

سیستمهماینراتولید
وبازتولیدکردهاست
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ما با انفجار د سترسی ها مواجهیم. توقعات اجتماعی باال رفته و وقتی توقعات به آرمان خود ش نمی رسد  
بی اخالقی ها شــروع می شود . افراد  شروع می کنند  به اعتراض و بعد  پرخاش کرد ن و ممکن است جریان 

سازمان یافته تری شود  و تبد یل به اعتراض اجتماعی شود  که د انشگاه اصالً پاسخگو نیست. 
نکته ی د یگری که باعث بی اخالقی د ر محیط د انشــگاه می شــود  گپ علمی به وجود  آمد ه بین بعضی 
اســتاد ان و نسل بعد ی اســت. معلمی که جزوه اش را 25 سال تغییر نمی د هد  یا معلمی که از روی متن 
شروع می کند  د یکته می گوید  و تأکید  می کند  که حتماً بنویسید ؛ این ذهن د یجیتال شد ه ی با سرعت و 
توانش باال، نمی تواند  آن را تحمل کند . آقای مك د ونالد  یك جمعیت شناس استرالیایی است که به ایران 
آمد ه بود ، می گفت من 80 کشور رفته ام، ایران از کشورهایی است که فاصله ی »توقع از زند گی« و »واقعیت 
زند گی« د ر آن خیلی زیاد  است. جامعه ای که فاصله ی »توقع از د انشگاه« و »واقعیت د انشگاه« زیاد  است 

نمی تواند  طبیعی باشد . 
به نظرم شرایط واقع بینی را باید  فراهم کنیم. به عنوان مثال یکی از متفکران بزرگ که جزو 10 نفر اول 
فلســفه فن آوری اطالعات د نیا بود ند ، به ایران آمد ند  و رفتند  سرکالس. یك د انشجو بیرون آمد  و به من 
گفت این آن اســتاد ی است که می گفتید ؟! اگر 10تای اول د نیا هم نمی تواند  د انشجوی ما را راضی کند  

نشان می د هد  ما مشکالت شناختی و همینطور روان شناختی د اریم. 
امروز ما با جهان همســایه شــد ه ایم. با تود رتویی فرهنگ ها و جوامع مواجهیم. با د سترســی منهای 
فاصله. اآلن ما د ر ملغمه ای زند گی می کنیم که محصولش د ر جوامع مرجع پســت مد رنیزم است. حرف 
پست مد رنیزم اعتراض به همه ی اصول مد رنیته است. لذا ناهنجاری شد ه هنجار اجتماعی و د ر هنر و رفتار 
اجتماعی و هویت و حتی د انشجو بود ن و علم ورزی خود ش را نشان می د هد . البته از یك منظر می شود  
گفت که این فقط مسئله ی ما نیست. مسئله ای است که همه جا اتفاق افتاد ه. شما می بینید  پارخ انگلیسی 
صحبت از پایان بریتانیایی بود ن می کند ؛ می گوید  کو عالئم بریتانیایی غیر از زبان انگلیسی که ما را فقط 
از غیرانگلیسی زبان ها متمایز می کند ؟ حوزه ی علمی با تمایز معناد ار می شود . وقتی تود رتو شد  عماًل چیزی 

ند ارید . لذا به تعبیر ِهل ما د ر د وره ی انتقال جهانیم و البته به نظرم شرایط این طور نمی ماند . 
دراینشرایطدانشگاهبایدچهکند؟

د انشگاه تهران به تنهایی می تواند  پورتوتایپ ملی، منطقه ای و جهانی شود . یك الگو که د یسیپلین هایش را 
متفاوت تنظیم می کند . یکی از تغییراتی که به وجود  آمد ه و ما د ریافت نکرد ه ایم جابجایی د ر د یسیپلین های 
آموزشــی جهان است. علوم سیاسی فقط علوم سیاسی، جامعه شناسی فقط جامعه شناسی و روان شناسی 
فقط روان شناســی نیست. این ها جاهایی به هم پیوسته  شد ه اند  و د انشــگاه جد ید ی به وجود  آورد ه اند . 
زیست فن آوری آمد ه به عنوان جریان جد ید  علم که فن آوری را به زیست محیط وصل می کند   و قلمروهای 
جد ید ی را به وجود  آورد ه. ترکیب هایی که امروز د ر حوزه ی علم به وجود  می آید  باید  بتواند  علوم اجتماعی 
را به فنی و فنی را به هنر وصل کند . جابجایی ها خود ش مسئله ی د وره ی انتقال است که به وجود  می آید . 
قد م اول این است که ما واقعیت را به حساب بیاوریم و د نبال راه حل برویم. از نظر من راه حلی که می تواند  
مقد اری فضای اخالقی را تقویت کند  واگذار کرد ن امور قابل انتقال فن آوری به فن آوری اســت. فرضا ما 
حجم سنگینی چالش های اد اری مالی د ر د انشگاه د اریم که قابل انتقال به سیستم است. وقتی به سیستم 
واگذار کنید  تبعیض از بین می رود  و تسهیل روند ها به وجود  می آید  و بسیاری از نارضایتی ها کاهش پید ا 
می کند . د ر روابط انســانی هم کد های اخالقی و مسئولیت اجتماعی را جد ی بگیریم. نمی شود  چون من 
معلم هستم و 20 سال است د ر د انشگاه کار می کنم هیچ کسی به من نگوید  باالی چشمت ابروست. اینکه 
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20 ســال است د ر د انشگاه هستم بارِ من را سنگین تر کرد ه و وظیفه ام بیشتر شد ه. یك فرمایش زیبایی 
حضرت امیر)ع( د ارد  که همیشه د ر گوشم زنگ بزند  می فرماید  »العجب یمنع االزد یاد « غرور باعث می شود  

که کسی رشد  نمی کند . 
روزی که استاد ْ تمام شد م غمگین بود م. خانواد ه ام می گفتند  باید  خوشحال باشی! گفتم نگرانیم این است 
که د یگر د انشجو نباشم و تالشم ضعیف شود . د ر مقامات اجرایی هم این مشکل هست که کسی مد یرکل 
و معاون و وزیر شود  و د یگر رفتار، لهجه و گاهی تعاملش با د وستانش عوض شود . باید  همه بپذیریم ضمن 
این که مد ارج و جایگاهی د اریم و قابل احترام اســت ولی انســانیم و د ر انسانیت یك ماهیت واحد  د اریم. 
فرمان حضرت امیر به مالك اشتر خیلی د رس آموز است که می فرماید  تو به عنوان کسی که رهبری جامعه  
را د اری باید  توجه کنی کسانی که اطرافت هستند  »اما أخ لك فی الد ین او نظیر لك فی الخلق« یا براد ران 
د ینی یا همنوعان تو هستند ، د رباره ی هرد و وظیفه د اری به رعایت حقوق. لذا نظام حقوقی ما باید  تعریف 
شود  که از د ل آن نظام حقوقی کد های اخالقی، کد های مسئولیت اجتماعی به وجود  می آید . اولین جایی 
که کد های اخالق حرفه ای به وجود  آمد  د ر بیمارستان بود  و بعد  د ر حرفه ی رسانه و ژورنالیزم چون آنجا 
مخاطرات زیاد  است. د ر بیمارستان ممکن است باعث مرگ انسانی شود  د ر حوزه ی رسانه آبروی فرد ، ملت 
یا جامعه ی فکری را ببرد . آد م ها فقط با تیر د ر قلب نمی میرند  گاهی اوقات تیر را وقتی به آبروی کســی 

بزنی می میرد . 
آیاتوجهدانشگاهبهبازارمیتواندباعثتوسعهیحوزهیاخالقیشود؟بهاینمعناکهدانشجووقتیاطمینان
پیداکندبهدانشگاهکهبیایدباعثتوسعهیبازار،اقتصادجامعهوبهبودمعیشتخودشمیشودباطمأنینهی

بیشتریسِرکالسحاضرمیشودوهمینطوررئالیتهدراوافزایشپیدامیکند.
حتماً این طور است. د انشگاه های برتر د نیا د انشجوهایشان برایشان مهم اند . مثاًل د ر کمبریج بعد  از سه 
سال د انشــگاه فارغ التحصیالن لیســانس خود  را د عوت می کند  و مد رک فوق لیسانس افتخاری به آنها 
می د هد . د ر سنت ژاپنی د و هفته ی آغاز هر سال تحصیلی را می گذارند  که شرکت های مختلف به د انشگاه 
می آیند  و د انشجوها توانایی های خود  را عرضه می کنند  و آن روز، روزِ استخد ام است. سونی، سانیو، تویوتا، 
میتسوبیشی و کمپانی های بزرگ می آیند . فولکس واگن که امروز یکی از باالترین بود جه های تحقیق و 
توســعه ی را د ارد  یعنی 17و نیم میلیارد  د الر، می  رود  د ر د انشگاه و به د انشجوهای برتر می گوید  من این 
رشــته یا آن رشته را می خواهم. باالترین احترام به د انشــجو این است که به او کمك کنم به بازار برود . 
یعنی رشــته ای به او د هم که تقاضایش د ر بازار وجود  د ارد . رشته هایی د اریم که 30هزار نفر د انشجو د ر 
ســطح کشــور د ارد  و تقاضای بازارش کمتر از 200 نفر است. د انشگاه مرجع توسعه و پیشرفت کشور و 
حتی تقویت فرهنگ جامعه اســت. د ر قد یم می گفتند  شــهر از مید ان توسعه پید ا می کند  امروز مید ان 
توسعه د انشگاه است. اگر د انشگاه، قوی و متناسب با تقاضای بازار باشد  روی اخالق حتما تأثیر می گذارد . 
یك بحثی د ر مسئولیت اجتماعی د انشگاه د اشتیم که باید  د انشگاه باید  به گروه ناد ید ه یا حاشیه ای توجه 
کند . این توجه می تواند  د ر شغل ایجاد  شود . به نظرم یك جاهایی مثل د انشگاه تهران که مقبولیت ملی و 
منطقه ای و اعتبار جهانی د ارند  می توانند  این روند  را عوض کند . یکی از چیزهایی که می تواند  برای د انشگاه 
تهران هویت ساز باشد  اشتغال فارغ التحصیالنش د ر بهترین مشاغل است. جای خوش وقتی است که پنج 
وزیر کابینه از د انشگاه تهران هستند . یا مثاًل وقتی یك د رصد ی های تولید  علم جهان را لیست می کنند  
بخش قابل توجهی از آنها از د انشگاه تهران، د انشگاه شریف و د انشگاه های برتر هستند . ایجاد  شغل برای 

فارغ التحصیالن می تواند  برند  د انشگاه را تقویت کند .
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آیاخودنیندیشیدنبهشغلباعثفرارمغزهانمیشود؟یعنیمادانشجوینخبهتربیتمیکنیمامابرایشغلشان
تمهیدنکردهایم.

اآلن مد یریت اجتماعی خیلی سخت شد ه. ایرانی حقوق ماهیانه اش را با امریکا مقایسه می کند . جهانی 
شــد ن قد رت انتخاب را تقویت کرد ه. کسی که توان رفتن به بازار رقابت را د ارد  این که اینجا بماند  د الیل 
ثانوی خواهد  د اشت. یعنی مثال می گوید  من اینجا می مانم چون سرزمین پد ری و آرمانی من است. یا چون 
مرد م حقی بر گرد ن من د ارند . می د انید  کل بود جه ی آموزش عالی چقد ر اســت؟ بود جه ی کل آموزش 
عالی کشور 2 میلیارد  د الر است و بود جه ی تحقیق و توسعه ی فولکس واگن 17 و خورد ه ای میلیارد  د الر. 
آیااینوضعموجودرامیتوانیمبرایپژوهشــگریادانشجویایرانتوجیهاخالقیکنیمکهبماندیااصاًل

گزارههایاخالقیاینجاکارنمیکند؟
ما اصاًل نباید  نگران رفتن هموطنانمان باشــیم. به نظرم ایرانی وقتی می رود  د یپلماسی ایران را تقویت 
می کند . امروز شرایطش اینجا فراهم نیست می رود  و فرد ا برمی گرد د . باید  راه را برای برگشتن او باز کنیم. 
د ر مهاجرت افراد  گاهی خانه شــان را عوض می کنند ، گاهی منزلشان را. خانه عوض کرد ن جای نگرانی 
ند ارد  امروز خانه اش این جاســت فرد ا د ر کابل باشد  پس فرد ا پاریس. این روحیه ی جهان شمولی د ر ذات 
د ین ما است. وقتی خطاب کند  می گوید  »یا ایها الناس« ای همه ی مرد م جهان. ولی نگران تغییر منزل 
باید  بود . یعنی تعلق گاهش عوض شود . از ایران خوشش نیاید . چرا؟ باألخره اآلن ایران یك محمل فرهنگی 

بسیار مهمی است. 
د نیای امروز بعضا مســائل خیلی شــرم آوری د ارد . امریکا که امروز ســهم تولید  علم 26د رصد ی د ارد  
420میلیارد  د الر برای الکلی ها هزینه می کند . 120میلیارد  د الر هزینه می کند  برای بد رفتاری جنسی با 
کود کان. د نیای غرب د ر یك ســری زمینه ها خیلی رشد  کرد ه ولی این رشد  جامع نبود ه. ما هم رشد مان 
جامع نبود ه. باید  تالش کنیم به ســمت جامعیت بیشــتر برویم. شــما د ر نظر بگیرید  بهترین اتوبان ها، 
فروشگاه های لوکس و بهترین تجهیزات و زند گی د ر ایران باشد  ولی یك خانم د ر خیابان که می خواهد  راه 
برود  د ر امنیت نباشد . اعتقاد  به اسالم مسیر زند گی انسان را تسهیل می کند . اگر ما این سرمایه ی بزرگ را 
از د ست بد هیم و د رعلم الئیك بیفتیم چیزهایی به ما می د هد  که جامع نیست. همین علم 6000 کالهك 
هســته ای تولید  کرد ه. امریکا که این همه سهم د ر تولید  علم د ارد  چه شد ه؟ شد ه سلطه گر! 800 پایگاه 

نظامی د ر جهان، حضور نظامی د ر 130 کشور. 
یعنیبازبرمیگردیمبهمقولهیاخالقیکهشمافرمودید.

مقد اری هم باالتر از اخالق؛ نظام معرفتی انسان است. من و شما کجا لذت می بریم؟ نزد  آد می که سالم 
و راســتگو باشد ، اهل از پشــت زد ن نباشد ، رفیق باشد ، د ر بحران های زند گی حامی باشد . کسی از غرب 
آمد ه بود  گفته بود  من شــنید ه ام اینجا انســان ناب )pior hiwman( هست. یعنی آد می که آلود ه به 
زند گی امروزی نشد ه باشد  و آن طبیعت پاک انسانی را د اشته باشد . حاال چراغ نفتی د ستش گرفته بود  
بگرد د  ببیند  این آد م ها را می تواند  پید ا کند  یا نه. خیلی ها وقتی از قد یم صحبت می کنند  آه می کشــند . 
آه چه احترامی بود ! آه چه پد ری بود ! آه چه ماد رانی بود ند ! آه چه صمیمیت هایی بود ! اما با آه از امکانات 
زند گی صحبت نمی کنند . غلط است بگوییم برگرد یم به قد یم! به قد یم نمی توان برگشت اما انسان اآلن 
د چار فقد ان است. آن فقد ان د ر چیزهای مختلفی بروز می کند . قصد م این است که ما می توانیم د انشگاهی 
باشیم که همه چیز را تقلید  نکنیم. آد م باید  بتواند  با تفکر و تأمل ببیند  چه چیز را بگیرد  یا نگیرد . و باید  
از سرمایه ی خود  استفاد ه کند . به نظرم بزرگترین اتفاقی که د ر کشور و د ر د انشگاه ما باید  بیفتد  این است 
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که ما با تأمل و تفکر بیشتر به سرمایه های تاریخی و امروز خود مان توجه کنیم. 
ما نگاهمان خیلی آسیب زد ه است. فقط به نقاط منفی توجه می کنیم. نمی بینیم چقد ر سرمایه د اریم. 
اکنون د ر جامعه خبرهای تلخ می شــنویم و احســاس بد ی به انسان د ست می د هد . خبرهای خوبمان را 

بگوییم و سعی کنیم خبرهای بد  را به خبرهای خوب تبد یل کنیم. 
سهممادرتولیدعلمدرمنطقهوجهاندردودههیگذشتهافزایشچشمگیریداشتهامارشتههاییداریمکه
اساساًدرجامعهیماکاربردنداردونگاهشبهبازارنیست.بهنظرمیآیدنگاهشاننفِْستولیدعلموعلممنهای

کاربردبوده.آیااینآسیبوجوددارد؟
بله این آسیب وجود  د ارد . د انشگاه غرب به سمت د کترای حرفه ای رفته چون می خواهد  معضل اجتماعی 
را حل کند  و ارتقایی به کیفیت زند گی بد هد . علم می خواهد  مجهول را به معلوم تبد یل کند . معلوم باعث 
تقویت زند گی می شــود  و آخِر ماجرا را که نگاه کنیم می خواهد  تعالی ایجاد  کند . اگر این هد ف را نتواند  
تأمین کند  آن وقت می شــود  علم برای علم، علم برای رتبه، علم برای ارتقاء صوری؛ ما متأسفانه گرفتار 
این هستیم. یعنی د وستانی را د اریم که 800-900 مقاله آی اس آی )ISI( چاپ کرد ه اند  ولی شاید  هیچ 

مسئله ی اجتماعی حل نکرد ه اند . 
تولید  علم د ر بلوغ خود  به حل مسئله می رسد . باید  مسیرهای جد ید  را شروع کنیم. باید  تولید  علم را با 
این سؤال و تحلیل محتوا مواجه کنیم که این محتوا چقد ر مسئله حل کرد ه؟ اگر مسئله حل نکرد ه چرا 
حل نکرد ه؟ این ها بحث های مد یریت د انش و تحلیل محتوای د انش است که با آن می توانیم به وضعیت 

بهتری برسیم.
شماکهسالهاستدردانشگاهتدریسمیکنیدومسئولیتداریدبهترینقسمتیکهامروزدردانشگاهمیبینید
کجاست؟یعنیخبروواقعهایکهمیتواندواقعاًدلگرمکنندهباشدبرایدانشجوهاییکهامروزمیخواهند

وارددانشگاهشوندیادرحالفارغالتحصیلیهستند.
نفس د انشگاه تهران بهترین سرمایه ی د انشــگاه تهران است. شما د ر چهره ی کسانی که روز اول وارد  
د انشگاه تهران می شوند  حس افتخاری را می بینید  که همین حس باید  تا انتها حفظ شود . سرمایه ی بزرگ 
د یگری که د ر د انشــگاه تهران و د یگر د انشگاه های خوب ایران و حتی بعضی د انشگاه های د ورافتاد ه هم 
هست استاد ان کوشا هستند  که صبح زود  وارد  د انشگاه می شوند  و د رگیر کار و تالش و آزمایش و مطالعه 
هستند . استاد ی را د ر د انشگاه تهران می شناسم که خانه اش را فروخت و خرج آزمایشگاه کرد . این گروه از 
استاد ان که علم، د انشجو، پیشرفت و کرامت انسانی برایشان اهمیت د ارد  نقطه ی امید  ما هستند  و ما با آنها 
کارهای خیلی بزرگی د ر سطح ملی و منطقه ای می توانیم انجام د هیم. سرمایه ی انسانی د انشگاه تهران، 
بزرگترین سرمایه ی ماست. بهترین های کشور وارد  د انشگاه تهران می شوند . د ر جذْب د انشگاه تهران بسیار 
سختگیرانه عمل می کند  و تالش می کند  بهترین ها وارد  شوند . و تاریخ د اشتن و سابقه د اشتن. البته من 
یکی از موانع پیشرفت د انشگاه تهران را همین می د انم که خیلی اوقات همین تاریخ و سابقه د اشتن و بزرگ 
بود ن باعث می شود  چابکی الزم را برای پیشرفت ند ارد  و نمی تواند  تکان انقالبی بخورد  که یك د فعه تحولی 
به وجود  بیاید . د انشــگاه تهران نیازمند  یك تحلیل تاریخی است، باید  ببیند  د وره های شکوفای د انشگاه 
تهران کجا بود ه و د وره های عد م شکوفایی اش کجا بود ه. من خیلی روی د انشگاه تهران متمرکز می شوم 
چون باألخره برگ فرهنگ مخاطب اولش د انشگاه تهران است، گرچه آموزش عالی را د ر نظر گرفته، اما 
تعبیر مقام معظم رهبری که د انشگاه تهران د انشگاه ایران است. د انشگاه تهران می تواند  پیشقراول تحول 

د ر آموزش عالی کشور بشود  و واقعاً این نقش را تا اآلن د اشته است.


